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Pædagogernes rolle i skolen 
 
  
I efteråret 2004 besluttede Ballerup Kommune at starte et 5 - års projekt – ”Et godt børne-
liv - et fælles ansvar”, hvis overordnede mål er at øge rummeligheden i kommunens insti-
tutioner. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, som en del af dette rummelighedspro-
jekt, at der skulle ansættes pædagoger i folkeskolen, som delvis kompensation for den be-
sparelse på antallet af pædagoger på fritidsinstitutionerne, der blev besluttet i budgetafta-
len for 2005. 
 
Der blev derfor i foråret 2005 nedsat en arbejdsgruppe mellem Ballerup Kommune, BUPL 
og Ballerup Lærerforening. Dette samarbejde førte til en aftale om ”Principper for samar-
bejdet mellem lærere og pædagoger”, som er underskrevet af de 3 aftaleparter. Princip-
perne drejer sig om forskellige forhold: ’Den overordnede ramme’, ’struktur og samarbejde’ 
samt ’indhold’. 
 
 
Den overordnede ramme 
Skolelederen har det overordnede ansvar (instruktionsbeføjelse) for at skolens opgaver 
løses, og at opgaverne i indskolingen løses i et tæt samarbejde med lederen af BFO-en. 
Lederen af BFO-en har det tjenstlige ansvar for pædagogerne. Ved uenighed mellem sko-
leleder og BFO-leder afklares muligheder i B&U. 
 
BFO-lederen sikrer, at det som princip er uddannede pædagoger, der deltager i samarbej-
det i indskolingen. Der kan dog være undtagelser, fx ved pædagogens akutte sygdom, 
kurser og lignede. Skolelederen tilstræber, at pædagogen ikke bruges som vikar. Hvis det 
alligevel undtagelsesvis sker, er det efter LC´s overenskomst. 
 
 
Struktur og samarbejde 
Skolelederen og BFO-lederen sikrer, at tiden til samarbejdet skemalægges, foregår jævn-
ligt og lægges i rimelig forlængelse af lærers og pædagogs arbejdstid. Skolelederen og 
BFO-lederen sikrer kontinuitet og sammenhæng ved: 
 

• At kun én pædagog deltager i samarbejdet omkring en klasse 
• At pædagogen får et tilhørsforhold til klassen/klassetrinet med mulighed for fleksibili-

tet i forhold til opgaveløsningen 
• At kendthedsprincippet tilgodeses – ved at tilstræbe overensstemmelse mellem klas-

se og BFO-afdeling 
• At forældresamarbejdet omfatter både lærerteamet og pædagogen omkring enkelte 

elever 
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Indhold  
Lærer og pædagog har i fællesskab ansvaret for at sikre udvikling af de enkelte børns per-
sonlige og sociale kompetencer. Det er pædagogens primære opgave at følge enkelte 
børn. Lærerens og pædagogens arbejde organiseres i samarbejde, og læreren har det 
overordnede ansvar. 
 
For lærernes vedkommende er det skolelederen, der har ansvaret for, at der er mulighed 
for samarbejdet. Det er skolelederen, der ud af skolens timer afsætter den nødvendige tid 
hertil. Hvis der ikke er afsat tid nok til samarbejdet, er det, fordi ledelsen ikke har prioriteret 
det. Der er stressfaktorer nok i de opgaver, læreren skal udføre. Bliv ikke stresset over en 
arbejdsopgave, ledelsen har besluttet at bortprioritere! 
 
Udover rammerne for samarbejdet er der ikke lavet en lokal aftale om det konkrete indhold 
af pædagogernes arbejde. Det centrale i arbejdsbeskrivelsen er at pointere, at pædago-
gens rolle er at følge enkelte børn med henblik på at bidrage til at udvikle deres sociale og 
personlige kompetencer. 
 
Pædagogerne skal selvfølgelig ikke undervise. Det er lærernes arbejde. I fælleserklærin-
gen fra BUPL og DLF fra sommeren 2003 bliver dette slået fast: ”Pædagoger og lærere 
skal ikke overtage hinandens jobfunktioner, men samarbejde og koordinere deres indsats 
for at skabe bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling. Derfor skal pædagogerne 
ikke overtage lærernes undervisningsopgaver, og skoledagen skal ikke udvides på be-
kostning af pædagogernes arbejde i fritidsinstitutionerne”. Det betyder, at pædagogen ikke 
indgår i specialundervisning, to-lærerordninger, deletimer, holddannelsestimer o. lign. 
 
Der kan ikke planlægges med undervisningsaktiviteter, hvis gennemførelse forudsætter, at 
pædagogen er til stede. Pædagogen kan f.eks. ikke være ansvarlig for et værksted med 
en bestemt undervisningsaktivitet eller være ansvarlig for, at en bestemt undervisningsak-
tivitet bliver gennemført. Der skal altså ikke tages udgangspunkt i, om pædagogen er god 
til nogle bestemte aktiviteter, selvom det kan være fristende, når der mangler en ekstra 
hånd. Pædagogens rolle er nemlig en anden: 
 

• At observere enkeltbørn eller mindre grupper 
• At støtte enkeltbørn eller mindre grupper både i undervisningen og i det sociale liv 
• At give omsorg til enkeltbørn eller grupper   
• At stimulere enkeltbørn eller grupper sprogligt for derved at bidrage til, at de får bed-

re forudsætninger for at deltage i undervisningen  
• At medvirke til, at alle børn deltager i lege  
• At arbejde for øget gensidig respekt og samvær børnene imellem. 

  
 
 
Derfor står pædagogen eksempelvis ikke for et fast værksted, mens eleverne roterer mel-
lem værkstederne. Pædagogen roterer sammen med det eller de konkrete børn, som har 
behov for at udvikle deres sociale eller personlige kompetencer. Pædagogens rolle er at 
observere, beskrive og stille forslag til det socialpædagogiske arbejde (adfærd, kontakt og 
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trivsel) med barnet i skoletiden, inklusive frikvarterer og i fritidsinstitutionen. Det socialpæ-
dagogiske arbejde kan i forhold til det enkelte barn/gruppe af børn være: 
 

• At hjælpe enkeltbørn eller mindre grupper med at tilrettelægge de faglige tiltag i un-
dervisningen 

• At hjælpe og støtte enkeltbørn eller mindre grupper i lytte-tale-skrive-tegne aktiviteter 
• At hjælpe og støtte enkeltbørn eller mindre grupper i musiske aktiviteter 
• At hjælpe og støtte enkeltbørn eller mindre grupper i gruppeorganiseret undervisning 

i klassen, på skolen eller i nærområdet 
• At hjælpe og støtte enkeltbørn eller mindre grupper med at få gode arbejdsvaner, fx 

holde orden i tasken og på bordet 
• At støtte enkeltbørn eller mindre grupper i frikvartersaktiviteter og på fritidsinstitutio-

nen 
 
 
Fælles enighed 
Ballerup Kommune, BUPL og Ballerup Lærerforening er enige om, at pædagogerne ikke 
underviser. Når der i princippapiret tales om ligeværdighed i samarbejdet mellem lærere 
og pædagoger refereres der til det overordnede menneskesyn, der selvfølgelig hersker på 
en arbejdsplads, hvor der principielt er ligeværdighed mellem alle faggrupperne, herunder 
skoleledelsen. Ligeværdighed skal bare ikke forveksles med lige ansvar for alle opgaver. 
Det er læreren, der har det endelige ansvar i forhold til indholdet og organiseringen af un-
dervisningen af eleverne i klassen. Dette ansvar kan på ingen måde tildeles pædagogen. 
 
 


